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1. Hva saken gjelder 
 
Saken omhandler status og rapportering per første tertial 2021 for programmet STIM 
(standardisering og IKT-infrastrukturmodernisering) og Windows 10-prosjektet som 
gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF. Rapporten ble behandlet i styret i Sykehuspartner HF 
2. juni 2021, jf. styresak 045-2021 i Sykehuspartner HF.  
 
Saken legges frem for styret i Helse Sør-Øst RHF for å holde styret orientert om status og 
fremdrift i programmet STIM og Windows 10-prosjektet. 
 
 
2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Overordnet status for programmet STIM og prosjektet Windows 10 
Fremdriften i programmet STIM har i første tertial 2021 vært god. De fleste prosjektene følger 
sine planer. Programmet har ved utgangen av første tertial åtte prosjekter i gjennomføringsfase 
og fem i planleggings- eller konseptfase. Programmet har i første tertial fullført og avsluttet fire 
prosjekter: Mobilitetsplattform, privilegerte tilganger, sikkerhetssone og styrket autentisering.  
 
Etablering av en felles regional plattform og modernisering av nettverk er grunnsteinene i IKT-
infrastrukturmoderniseringen i regionen. I første tertial har prosjektet felles plattform trinn 1 
tilgjengeliggjort test- og utviklingsmiljø for regional radiologiløsning og multimedie-arkiv samt 
påbegynt arbeidet med plan for anskaffelse av en regional, hybrid skyplattform. 
 
Gjennom prosjektet modernisering av nett og arbeidet med å kryptere stamnettet i samarbeid 
med Norsk helsenett, arbeider Sykehuspartner HF med å innfri Datatilsynets pålegg om 
datakryptering. Sykehuspartner HF sendte en status for krypteringsarbeidet til Datatilsynet 21. 
mai 2021 med et oppfølgende møte 22. juni. Resultatet av møtet var at Sykehuspartner HF skal 
sende mer informasjon om hvordan gjennomføringen er planlagt, og vil fortsette å holde 
Datatilsynet informert med samme frekvens som tidligere. 
 
Videre har programmet i første tertial gjort store fremskritt i arbeidet med å kartlegge 
avhengigheter og styrke risikostyringen. Programmet har nå utarbeidet et register hvor alle 
identifiserte avhengigheter mellom STIM-prosjektene, samt avhengigheter til prosjekter i den 
regionale delporteføljen kliniske løsninger og Sykehuspartner HFs bygg IKT-portefølje er 
registrert. 
 
For risikostyringen er det gjort en grundig gjennomgang av tiltakene for å sørge for 
hensiktsmessighet, iverksettelse og at de samlet sett er tilstrekkelige for å ta ned risikoen. 
Summen av dette har gjort at Sykehuspartner HF ved avslutningen av første tertial har redusert 
den overordnede risikoen i programmet. 
 
Prosjektet Windows 10 fase 1 har i første tertial levert i henhold til leveranseplan og under 
budsjett. Prognosen viser at prosjektet vil nå måltallet på 50 000 klienter før utgangen av 
november 2021 innenfor rammen av godkjent budsjett. Applikasjonstilretteleggingen for 
prosjektet Windows 10 fase 2 har startet, noe som øker sannsynligheten for at fase 2 vil 
ferdigstilles innen utgangen av 2022. Finansiering og gjennomføring av resterende arbeid for 
Windows 10 fase 2 ble behandlet og godkjent i styresak 072-2021 Sykehuspartner HF – 
finansieringsfullmakt for videreføring av Windows 10 – fase 2.  



 

 Side 3 av 6 

 
Status for prosjektene i gjennomføring per første tertial 2021 er oppsummert i tabell 1. 
 

 
Tabell 1 Overordnet status for prosjekter i gjennomføringsfase, program STIM og prosjektet Windows 10 per 30. april 2021. 
Prosjekter markert med grønn rad ble avsluttet i første tertial. Prosjektet sikkerhetssone ble ferdigstilt i tredje tertial 2020, men 
leverte sluttrapport 21. januar 2021, og er derfor tatt med i denne rapporten. 

 
Kommentarer til rød status i tabellen: 

• Prosjektet modernisering av nett har rød indikator på risiko. Dette skyldes at sentrale 
prosjektressurser har sluttet eller vært sykmeldt og nye ressurser er kommet inn. Dette 
medfører en risiko for at mangel på erfaringer og kunnskap vanskeliggjør håndteringen 
av viktige arbeidsoppgaver i prosjektet. Det er iverksatt tiltak for å ta ned risikoen. 
Tiltakene består i god involvering og opplæring av nyankomne ressurser, å øke 
kapasiteten ytterligere innenfor ledelse og styring av prosjektet og å engasjere 
seniorressurser fra linjen i prosjektet. Videre bidrar prosjekteier og STIM programleder 
inn i prosjektet.  

• Prosjektet regional telekomplattform fase 3.2.1 har rød indikator på tid som følge av 
forsinkelse i prosjektet. I tertialrapport for tredje tertial 2020 (vedlegg til sak 019-2021), 
er det gjort rede for at Oslo universitetssykehus HF besluttet å stanse utrullingen av 
regional telekomplattform grunnet en hendelse 22. desember 2020. Utrullingen ble 
besluttet startet opp igjen 23. mars 2021 etter at den tekniske løsningen var forbedret, 
godkjente endringer innført og informasjonen til brukere og opplæringen av brukere var 
forbedret. Stansen i utrullingen har medført at prosjekt regional telekomplattform er 
forsinket. Et tiltak for å innhente forsinkelsen består i å  
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endre utrullingsrekkefølgen for Radiumhospitalet og Ullevål sykehus, og at utrulling ved 
mindre lokasjoner gjennomføres i parallell med store sykehus. En justert plan legges 
frem for godkjenning av Sykehuspartner HFs styre 30. august 2021. Videre etablerer Oslo 
universitetssykehus HF i samarbeid med prosjektet en strategi for informasjon og 
opplæring som skal sikre at sluttbrukerne vet hvordan telefonene skal brukes, også i 
kritiske situasjoner. Mottaksprosjektet vil også ha større tilstedeværelse under 
utrullingen ved helseforetaket. 

Nærmere beskrivelse av fremdrift for prosjektene i programmet STIM fremgår av tertialrapport 
1 og styresak 045-2021 fra Sykehuspartner HF, jf. vedlegg. 
 
Økonomisk status for programmet STIM og Windows 10-prosjektet 
Investeringer og driftskostnader hittil i år er totalt 89 millioner kroner lavere enn periodisert 
budsjett. Dette skyldes hovedsakelig en kombinasjon av lavere fremdrift i de store 
moderniseringsprosjektene hittil i 2021 enn planlagt og feil periodisering av budsjettet.  
 
Prognosen for 2021 viser et estimert underforbruk på 29 millioner kroner. Dette er fordelt på 28 
millioner kroner til investering og en million kroner i drift. Tabell 2 viser økonomisk status for 
programmet STIM og prosjektet Windows 10 hver for seg og samlet per første tertial. 
Aktivitetene som er utført i fase 2 for Windows 10-prosjektet frem til vedtak om finansiering av 
fase 2 (sak 072-2021) er finansiert av underforbruket i fase 1. 
 
  Faktisk per 1. 

tertial 2021 
Budsjett per 1. 
tertial 2021 

Avvik Estimat 2021 
(E2021) 

Budsjett 2021 
(P50) 
styringsramme 

Avvik 
B2021-
E2021 

STIM             
Investering 34 97 63 280 321 41 
Drift 42 59 17 163 168 5 
Delsum 76 156 80 443 489 46 
Windows 10 -
fase 1             
Investering 11 16 5 16 28 12 
Drift 23 32 9 56 71 15 
Delsum 34 48 14 72 99 27 
Windows 10 - 
fase 2             
Investering 4 0 -4 49 24 -25 
Drift 1 0 -1 36 17 -19 
Delsum 5 0 -5 85 41 -44 
STIM og 
Windows 10 
samlet            
Investering 49 113 64 345 373 28 
Drift 66 91 25 255 256 1 
Totalsum 115 204 89 600 629 29 

Tabell 2 Økonomisk status per 1. tertial 2021 fordelt på STIM og Windows 10 fase 1 og 2.  
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Kvalitetssikring og følgerevisjon  
Sykehuspartner HF har fra september 2020 igangsatt ekstern kvalitetssikring av 
programmet STIM. Ekstern kvalitetssikrer har i første tertial blant annet gjennomført 
kvalitetssikring av konseptvalg i prosjektet modernisering av nett, bruken av inntjent verdi i 
styring av prosjekt og program og har gjennomgått prosjekters estimering og estimerings-
modeller. Organisasjonsstruktur og styrende dokumenterer har også blitt vurdert. 
Sykehuspartner HF vil definere og gjennomføre tiltak basert på anbefalingene fra ekstern 
kvalitetssikrer i andre tertial. 
 
Konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF har en pågående følgerevisjon av programmet STIM, og 
har igangsatt revisjon av Windows 10-prosjektet. Det vises i denne forbindelse til sak 020-2021. I 
første tertial gjennomførte konsernrevisjonen revisjon av Windows 10 fase 1 og fase 2 samt 
planlegging av revisjon av prosjektet felles plattform. I tillegg til disse spesifikke 
prosjektrevisjonene, gjør også konsernrevisjonen aktiviteter for å få innsikt i det overordnede 
risikobildet. Hovedfunnene fra følgerevisjonen fra første tertial 2021 er som følger: 

• Windows 10 fase 1 har god kontroll på omfang, fremdrift og kostnader. 
• Det er størst risiko knyttet til Windows 10 fase 2 gitt at denne fasen inneholder mer 

komplekse applikasjoner. Det anbefales videre at det gjennomføres en ekstern 
usikkerhetsanalyse/kvalitetssikring av Windows 10 fase 2. 

• Det er positiv utvikling i STIM-programmets overordnede styring basert på tydeligere 
avhengighetsstyring mellom de ulike prosjektene og at det er etablert separate 
styringsgrupper for hvert av prosjektene innenfor moderniseringsområdet. 

• Programmet bør forsterke rapporteringen knyttet til måloppnåelse av de definerte 
effektmålene for programmet og risikobildet relatert til dette. 

 
Konsernrevisjonens foreløpige rapport fra følgerevisjonen i første tertial ble behandlet i 
styremøtet i Sykehuspartner HF 2. juni 2021 (sak 046-2021). Det er positivt at Sykehuspartner 
HF i etterkant av denne styrebehandlingen allerede har gjennomført den anbefalte eksterne 
usikkerhetsanalysen for Windows 10 fase 2. 
 
 
3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør viser til at det samlet sett er god fremdrift i programmet STIM i 
første tertial 2021. Det er samtidig bekymringsverdig at det er risiko for forsinkelser i flere av 
prosjektene. Programmet har i løpet av første tertial fullført og avsluttet fire prosjekter og har 
per utgangen av første tertial åtte prosjekter i gjennomføringsfase og fem prosjekter i konsept- 
eller planleggingsfase. 
 
Fremdriften i oppgraderingen til Microsoft Windows 10 er god og prosjektet Windows 10 fase 1 
leverer på vedtatte måltall. 
 
Administrerende direktør viser til at programmet STIM og prosjektet Windows 10 samlet sett 
har et underforbruk på 89 millioner kroner ved utgangen av første tertial sammenliknet med det 
periodiserte årsbudsjettet. Dette skyldes en kombinasjon av manglende fremdrift i enkelte 
prosjekter og feil periodisering av prosjektenes budsjett. 
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Administrerende direktør er tilfreds med at det gjennomføres ekstern kvalitetssikring av 
programmet STIM. Følgerevisjonen av programmet som blir gjennomført av 
konsernrevisjonen fortsetter og er sammen med den eksterne kvalitetssikringen viktig i den 
videre oppfølgingen av programmet.  
 
Administrerende direktør vurderer at Sykehuspartner HF arbeider godt med gjennomføring av 
tiltak i programmet STIM og i Windows 10-prosjektet basert på funnene fra både den eksterne 
kvalitetssikringen og fra følgerevisjonen. 
 
Modernisering og oppdatering av IKT-infrastruktur er et kontinuerlig arbeid. Det er relevant å 
spørre om hvor lenge det er hensiktsmessig å organisere slik arbeid som et program fremfor å 
gjennomføre aktivitetene som frittstående prosjekter og/eller som løpende operativt linjearbeid. 
Da STIM-programmet ble startet i 2019 ble det skissert en varighet på fire år. Det foreligger en 
programplan for STIM for perioden frem til 2023. 
 
I forbindelse med behandlingen av rapportering for programmet STIM og prosjektet Windows 
10 for tredje tertial 2020 (sak 019-2021) ble det varslet at administrerende direktør ville 
komme tilbake til styret med en vurdering av varigheten av programmet.  
 
Sykehuspartner HF arbeider med vurdere hva som vil være en hensiktsmessig organisering av 
aktivitetene i STIM etter 2023. Administrerende direktør vil løpet av høsten 2021 fremlegge en 
egen sak for styret som beskriver fremtidige milepælsplaner for prosjektene som inngår i STIM 
og som omhandler hva som kan være en hensiktsmessig organisering og varighet av 
programmet.  
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar status og rapportering per første tertial 2021 
for programmet STIM og prosjektet Windows 10 som gjennomføres i regi av Sykehuspartner HF, 
til orientering.  
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Sak 045-2021 Tertialrapport 1. tertial 2021 for program STIM og prosjekt Windows 10 behandlet i styret i 
Sykehuspartner HF 2. juni 2021: https://sykehuspartner.no/Styremter/062021/045-2021%20-
%20Tertialrapport%201.%20tertial%202021%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%201
0.pdf 

• Vedlegg til sak 045-2021 Sykehuspartner HF program STIM prosjekt Windows 10 tertialrapport nr 1, 2021: 
https://sykehuspartner.no/Styremter/062021/045-2021-1%20-
%20Tertialrapport%201.%20tertial%202021%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%201
0.pdf  

• Sak 046-2021 Følgerevisjon program STIM og prosjekt Windows 10 per 28. mai 2021 behandlet i styret i 
Sykehuspartner HF 2. juni 2021: https://sykehuspartner.no/Styremter/062021/046-2021%20-
%20Følgerevisjon%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010%20per%2028.%20mai%
202021.pdf 

• Vedlegg til sak 046-2021 Konsernrevisjonen rapport 4/2021 følgerevisjon av program STIM pr. 28. mai 2021 
Sykehuspartner HF: https://sykehuspartner.no/Styremter/062021/046-2021-1%20-
%20Konsernrevisjonens%20Rapport%204-2021%20-
%20F%C3%B8lgerevisjon%20av%20program%20STIM%20pr.%2028.%20mai%202021..pdf  

• Foreløpig protokoll fra styremøtet i Sykehuspartner HF 2. juni 2021: 
https://sykehuspartner.no/Styremter/062021/0%20-
%20Foreløpig%20protokoll%20fra%20styremøte%2002.06.2021.pdf 

https://sykehuspartner.no/Styremter/062021/045-2021%20-%20Tertialrapport%201.%20tertial%202021%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/062021/045-2021%20-%20Tertialrapport%201.%20tertial%202021%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/062021/045-2021%20-%20Tertialrapport%201.%20tertial%202021%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/062021/045-2021-1%20-%20Tertialrapport%201.%20tertial%202021%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/062021/045-2021-1%20-%20Tertialrapport%201.%20tertial%202021%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/062021/045-2021-1%20-%20Tertialrapport%201.%20tertial%202021%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/062021/046-2021%20-%20F%C3%B8lgerevisjon%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010%20per%2028.%20mai%202021.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/062021/046-2021%20-%20F%C3%B8lgerevisjon%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010%20per%2028.%20mai%202021.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/062021/046-2021%20-%20F%C3%B8lgerevisjon%20program%20STIM%20og%20prosjekt%20Windows%2010%20per%2028.%20mai%202021.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/062021/046-2021-1%20-%20Konsernrevisjonens%20Rapport%204-2021%20-%20F%C3%B8lgerevisjon%20av%20program%20STIM%20pr.%2028.%20mai%202021..pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/062021/046-2021-1%20-%20Konsernrevisjonens%20Rapport%204-2021%20-%20F%C3%B8lgerevisjon%20av%20program%20STIM%20pr.%2028.%20mai%202021..pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/062021/046-2021-1%20-%20Konsernrevisjonens%20Rapport%204-2021%20-%20F%C3%B8lgerevisjon%20av%20program%20STIM%20pr.%2028.%20mai%202021..pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/062021/0%20-%20Forel%C3%B8pig%20protokoll%20fra%20styrem%C3%B8te%2002.06.2021.pdf
https://sykehuspartner.no/Styremter/062021/0%20-%20Forel%C3%B8pig%20protokoll%20fra%20styrem%C3%B8te%2002.06.2021.pdf
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